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CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od 

drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną  

nr 53 (obręb Żęcin – Zalesie) w gminie Kodrąb, powiat radomszczański, woj. łódzkie. 

Przedmiotowa droga o długości ok. 1 186mb (±1%) nie będzie przebiegać przez tereny 

zamknięte. Wykonane zostaną obustronne pobocza z kruszywa łamanego. 

Dla przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów 

projektowanych docelowo: 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

 przebudowa przepustów pod drogą, 

 budowa kanału technologicznego, 

 usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. 

            Charakterystyczne wielkości inwestycji: 

 długość przebudowywanego odcinka drogi: 1 186mb (±1%), 

 kategoria techniczna: gminna, 

 klasa techniczna: drogi D, 

 kategoria obciążenia ruchem: KR1, 

 szerokość jezdni: 4,5 m, 

 szacunkowa powierzchnia poboczy: 1 780 m2. 

Materiały użyte do przebudowy: 

 jezdnia: nawierzchnia bitumiczna, 

 podbudowa: kruszywo łamane, 

 pobocza: kruszywo łamane. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich 

materiałów jak: paliwa, surowce i materiały naturalne. W największym stopniu 

wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, emulsji bitumicznej, betonu asfaltowego 

oraz pospółki. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny  

i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce 

wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe 

dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. 

Przewiduje się, że realizacja planowanej przebudowy będzie wymagała wykorzystania 

20 000 l paliwa. Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie będzie wykorzystywana. Projekt 



przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, posiadających atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty.  

Materiały budowlane dowożone będą na budowę i wbudowywane przy udziale sprzętu 

mechanicznego. Będą to częściowo półprodukty do wbudowania na miejscu budowy, 

np. kruszywo. 

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane bez wycinki drzew oraz krzewów. 

W celu ochrony drzew znajdujących w pobliżu przedsięwzięcia przewiduje się 

wykonanie zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace należy 

prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy 

dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu czy innych 

materiałów, odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Roboty ziemne nie będą 

naruszać i odkrywać systemów korzeniowych oraz wykonawca nie będzie składował sprzętu 

i materiałów budowlanych pod koronami drzew. 

W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub 

innych miejscach, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie 

będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), 

podejmowane będzie przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód 

powierzchniowych o kodzie PLRW200062545229 i nawie ,,Prudka”, w regionie wodnym 

Środkowej Wisły. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód 

podziemnych oznaczonym kodem PLGW200084. 

Powstające odpady (zgodnie z katalogiem odpadów) zaliczone będą do grupy 17 oraz 

20. Odpady te wytwarzane będą w czasie budowy i będą własnością firm wykonujących 

roboty budowlane (jeżeli inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg umów  

o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmują ich segregację oraz 

składowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. 

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja 

hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. Emisja ta będzie miała charakter 

niezorganizowany, przejściowy. Wszelkie prace prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu 

budowlanego, mogące stanowić uciążliwość dla okolicznych mieszkańców będą prowadzone 

w godzinach dziennych, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. W fazie 

eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat 

akustyczny w porównaniu ze stanem obecnym. 

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, 

o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916). Najbliżej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (ok. 1,7 km od przedsięwzięcia).  

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej,  

w promieniu 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia, znajdują się następujące obszary 

Natura 2000: 



 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach (w odległości 4 km  

od granic działki inwestycyjnej), 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie PLH100020 (w odległości  

ok. 4,5 km od granic działki inwestycyjnej),  

 specjalny obszar ochrony siedlisk  Dąbrowy w Marianku PLH100027 (w odległości 

ok. 4,6 km od granic działki inwestycyjnej). 

Celem ochrony obszaru Łąka w Bęczkowicach PLH100004 jest ochrona, zachowanie lub 

odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony, 

cele te realizują się poprzez działania ochronne podejmowane w stosunku do każdego 

przedmiotu ochrony. 
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